
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – PODZIĘKUJMY ZA SŁUŻBĘ 

Dane osoby zgłaszającej: 

Imię i nazwisko:  

Telefon kontaktowy:   Adres e-mail: 

Dane osoby zgłaszanej (kandydata): 

Imię i nazwisko: 

Telefon kontaktowy:  Adres e-mail: 

Zawód:  

Miejsce pracy:  

Uzasadnienie (min. 100 słów)* 

Wypełnione formularze prosimy wysyłać na adres e-mailowy: newyork.publicaffairs@msz.gov.pl 
z tytułem Podziękujmy za służbę w terminie do 31 sierpnia 2021. 
*Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrzone.

Regulamin akcji „Podziękujmy za służbę”  
1.Akcja „Podziękujmy za służbę” organizowana jest przez Konsulat Generalny RP  w Nowym Jorku, 233 Madison Ave (Jan Karski Corner), NY 10016.
2.Celem akcji jest dotarcie i docenienie osób, które w trakcie trwania pandemii COVID-19 na terenie nowojorskiego okręgu konsularnego wykazały się odpowiedzialną postawą i 
poświęceniem w walce ze skutkami pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem służb mundurowych i pracowników służby zdrowia. 
3. „Podziękujmy za służbę” może być osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie lub amerykańskie, związana lub zasłużona dla wspólnoty polonijnej w nowojorskim okręgu 
konsularnym. 
4. Zgłoszenia należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego opracowanego przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku do 31 sierpnia 2021 na adres: 
newyork.publicaffairs@msz.gov.pl 
5. Osoba zgłaszająca może wypełnić formularz, przenosząc jej dane osobowe, tylko za zgodą osoby zgłaszanej. 
6.W przypadku zgłaszania kilku kandydatów w ramach jednego zdarzenia, należy wypełnić formularz oddzielnie dla każdego kandydata. 
7. Każde zgłoszenie podlega kwalifikacji przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku na podstawie oceny formalnej i merytorycznej wniosku. 
8. Informacja o pozytywnym zakwalifikowaniu zgłoszenia zostanie przekazana osobie zgłoszonej drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu lub telefonicznie.
9.Zgłoszenie kandydata na „Podziękujmy za służbę” oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, stanowiąca realizację obowiązku określonego w art. 12-14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2 
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, będący placówką zagraniczną (podlegającą bezpośrednio
pod Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres: 233 Madison Ave, New York, NY 10016, telefonicznie: (646) 237-2100. 
2. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – pana Daniela Szczęsnego, który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Z IOD można się skontaktować: mailowo: iod@msz.gov.pl, listownie na adres: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez MSZ i placówki zagraniczne oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
3.Dane osobowe Kandydatów (imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje zawodowe) i osób ich zgłaszających (imię, nazwisko, dane teleadresowe) są przetwarzane dla potrzeb 
realizacji akcji, wydruku dyplomów podziękowania, weryfikacji kandydatury i kontaktu z uczestnikami akcji, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami o ochronie danych 
osobowych, a także zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
4.Każdy Kandydat i osoba zgłaszająca mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i prawo do cofnięcia zgody, a także do żądania zaprzestania przetwarzania 
danych oraz do żądania ograniczenia ich przetwarzania. 
5.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania uniemożliwi wybór Kandydata. 
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